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Sardinië menu 
2 personen 
Het eiland Sardinië is op en top Italiaans, maar wordt vaak een beetje vergeten. En dat terwijl er de heerlijkste gerechten vandaan komen. 
Duik met ons mee in de Sardijnse keuken en kook dit speciale viergangenmenu vol lokale specialiteiten. 

Vissoep op Sardijnse wijze  
Cassola di pesce 
Voorgerecht 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 500 g mosselen 
 2 el olijfolie en olijfolie, om te garneren 
 ½ grote ui, in halve ringen 
 2 teentjes knoflook, geperst 
 mespuntje chilipoeder 
 mespuntje paprikapoeder 
 ½ el tomatenpuree 
 3 el droge witte wijn 
 ½ blik tomatenblokjes 
 250 g visfilets, naar keuze, gemengd, in grote stukken 
 250 g gemengde zeevruchten, ontdooid, uitgelekt 
 ¼ citroen, rasp 
 ¼ bosje platte peterselie 
 ½ bosje basilicum 

voor het brood 
 125 g bloem 
 90 g griesmeel 
 125 ml handwarm water 
 1 el olijfolie 
 zout 

 

Materiaal: bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Kneed voor het platbrood de bloem met het griesmeel, een snufje zout en 250 ml handwarm water in 
minimaal 5 minuten tot een zachte deegbal.  

2. Dek af en laat rusten.  
3. Spoel de mosselen in koud water en verwijder kapotte exemplaren.  
4. Stoom de mosselen, zonder toevoeging van water, in een pan met deksel in circa 10 minuten open.  
5. Schep de mosselen met een schuimspaan uit de pan en zeef het stoofvocht door een schone doek.  
6. Bewaar de gekookte mosselen en het kookvocht apart van elkaar tot later gebruik.  
7. Snijd het deeg in 4 gelijke stukjes en rol tot balletjes.  
8. Dek af en laat rusten tot later gebruik. 

BEREIDEN 
9. Verhit de olie in een grote pan met dikke bodem en fruit hierin de ui op middelhoge stand in circa 5 

minuten glazig en goudbruin.  
10. Voeg de knoflook, chili- en paprikapoeder toe en fruit 1 minuut mee op een lage stand. 
11. Fruit de tomatenpuree kort mee en blus af met de wijn.  
12. Breng aan de kook en voeg het mosselkookvocht en de tomatenblokjes toe.  
13. Laat deze saus minimaal 15 minuten pruttelen op een lage stand. 
14. Schep de vis en zeevruchten door de saus en leg de mosselen erbovenop.  
15. Leg het deksel op de pan en laat de gevulde soep nog circa 10 minuten stoven op een lage stand. 
16. Rol intussen de deegballetjes tussen 2 stukken bakpapier uit tot flinterdunne lapjes.  
17. Bestrijk een koekenpan met olijfolie en bak de deeglapjes op een hoge stand in circa 2 minuten om en om 

lichtbruin. 
18. Schep de soep in kommen en giet een straaltje olijfolie erover.  
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19. Bestrooi met de citroenrasp en groene kruiden.  
20. Serveer met het warme platbrood. 
 

TIP: Een Italiaans diner hoort simpelweg te beginnen met een glas bubbels. Kies voor Prosecco of Frizzante of 
een Lambrusco Bianco. 
 

Salade van rauwe groenten met pecorino  
Insalata di verdure crudo e pecorino 
Bijgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ courgette  
 ½ venkelknol 
 ½ rode ui, in fijne ringen 
 ½ blik artisjokharten, uitgelekt 
 ¼ bosje platte peterselie 
 1 takje dragon 
 klein handje rucola 
 50 g pecorino kaas 

voor de dressing 
 1 tl fijne mosterd 
 1 mespunt honing 
 2 el (witte) balsamico  
 4 el olijfolie 

 

Materiaal: mandoline of kaasschaaf 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Was en droog de courgette en venkel en schaaf ze op de dunste stand van de mandoline of met een 

kaasschaaf.  
2. Doe dit ook met de ui.  
3. Snijd de artisjokken in dunne plakjes.  
4. Meng alle groenten in een schaal met de groene kruiden en rucola. 
5. Klop de ingrediënten voor de dressing door elkaar en schep de helft door de groenten.  
6. Breng op smaak met zout en peper.  
7. Verdeel de salade over borden en schaaf de pecorino in dunne plakjes erover. 
8. Serveer de rest van de dressing er los bij zodat men zelf extra kan toevoegen. 
 

TIP: Schenk een Verdicchio bij deze verfrissende salade. 
 

Geroosterde kip met venkel  
Pollo con finocchio 
Hoofdgerecht 

 20 + 90 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 kip, panklaar, ca. 1500 g 
 1 el boter 
 ½ citroen, schoongeboend 
 ½ venkelknol 
 2 teentjes knoflook, geplet 
 1 tl venkelzaad, gekneusd 
 4 tomaten, gehalveerd 
 4 roma tomaten, gehalveerd 
 50 ml droge witte wijn 

 

Materiaal: keukenpapier, ovenschaal (ingevet) 
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ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 160ᵒC.  
2. Spoel de kip van binnen en buiten onder stromend koud water en dep droog met keukenpapier.  
3. Wrijf de kip rondom in met de boter. 
4. Leg de kip in de ovenschaal en vul de holte met de citroen, een paar stukken venkel en de knoflook. 
5. Bestrooi de kip met de venkelzaadjes, (zee)zout en peper.  
6. Leg de tomaten bij de kip in de schaal en giet de wijn erbij. 
7. Bak de kip in het midden van de oven in circa 1,5 uur bruin en zacht.  
8. Verdeel de kip in stukken en serveer met de jus in de schaal. 
 

TIP: Lekker met krieltjes of aardappelpuree. 
 

TIP: Kip over? De volgende dag smaakt deze ook lekker bij de lunch. 
 

TIP: Kies voor een witte Soave bij deze geroosterde kip met venkel. 
 

Rozijnenkoekjes met room en honing  
Pabassine con panna e miele 
Nagerecht 

 10 + 10 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 100 g blanke rozijnen 
 4 el marsala of likeur, naar keuze 
 100 g blanke amandelen 
 100 g pistachenoten, gepeld, ongezouten 
 100 g honing 
 1 tl citroen- of sinaasappelrasp 
 1 eidooier 
 150 g zelfrijzend bakmeel 
 poedersuiker, om te bestuiven 
 slagroom, lobbig geklopt 
 honing, om te besprenkelen 

 

Materiaal: keukenmachine, vershoudfolie, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Wel de rozijnen circa 10 minuten in de marsala of likeur.  
2. Maal dan in een keukenmachine met de rest van de ingrediënten en een snuf zout tot een kleverig deeg. 
3. Verpak het deeg in folie en laat 30 minuten rusten in de diepvries. 

BEREIDEN 
4. Verwarm de oven voor op 180ᵒC.  
5. Snijd het deeg in gelijke stukjes en rol ze met koele hand tot balletjes ter grootte van een walnoot.  
6. Leg op de bakplaat en bak in de oven in 10-15 minuten lichtbruin.  
7. Laat afkoelen tot lauwwarm. 
8. Bestuif de koekjes licht met poedersuiker en serveer ze met geklopte room en een paar druppels honing.  
 

TIP: Lekker met een glaasje ijskoude marsala. 
 


